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ALJECO, THUIS VOOR TIEN KINDEREN EN MEER . . . .   

ALJECO team 

Nog een maandje en dan heeft ALJECO reeds 5 jaar lang een veilig onderkomen geboden 
aan 12 kinderen. En niet alleen een veilig onderkomen, ook hebben zij sturing ontvangen 
en de mogelijkheid gekregen om zich verder te ontwikkelen. Dit alles in een liefdevolle 
omgeving. Vijf jaren van onschatbare waarde, en had COVID-19 geen roet in het eten 
gegooid, dan was dit ook gevierd dit jaar. Daarover is meer te lezen elders in de 
nieuwsbrief. 

Dit is mogelijk gemaakt door: 

 Trouwe, meelevende en financieel ondersteunende mensen zoals u. Naast de 
twee gemeenten te weten De Lichtkring uit Alphen en de Vrije Evangelische 
Gemeente te Bussum zijn er nog velen die we dankbaar zijn voor hun 
betrokkenheid. 

 Een geweldig en betrokken team in Tanzania. 

Zonder dit team in Tanzania had ALJECO nooit gestaan waar het nu is, en hadden de 
kinderen zich nooit zo ontwikkeld zoals zij dit nu doen. En een deel van dit team willen we 
‘een gezicht geven’ in deze nieuwsbrief. 

Hierboven Mama Esther, ‘hoofd-moeder’ in het team van vrouwen die voor de kinderen 
zorgen. Zij is sinds de start van ALJECO, nog voordat de eerste kinderen er waren, al in 
dienst bij ALJECO. Ze is rustig, praat niet zoveel maar laat van zich horen wanneer zij vindt 
dat dit moet. Ze fungeert als ‘de rots’ onder de moeders.  

Mama Yvonne 

Onze ‘gevulde moeke’ die trouw iedere dag ervoor zorgt dat een gevarieerde pot met eten 
op de tafel staat. Een kleurrijke vrouw met humor en een stem als Corrie van Gorp. Soms 
zit ze erbij zoals hiernaast, helemaal, gehuld in een kleurrijk kleed, soms is ze opgedoft 
met de meest creatieve haarstijl.  

Mama Yvonne kookt zowel op een gasfornuis ook nog steeds op een potje met houtskool 

Vrije Evangelische 
Gemeente Bussum 
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Mama Flora en Mama Martha 

Dit stel zijn ‘de jonkies’ in het team, beiden zo rond de 26 jaar oud. Ze kunnen het goed 
met elkaar vinden en  brengen veel tijd door met de kinderen in spel  (voetbal, bordspel 
e.d.) of ze vlechten de haren van de meisjes. 

Over voetbal gesproken, die Martha is dan heel fanatiek, op haar blote voeten speelt ze 
het spel mee met de kinderen alsof het  de ‘Championsleague’  is. Zelfs een gescheurde 
teennagel doet haar niet stoppen. 

Ook deze twee houden ervan zich op te doffen, niet alleen kleurrijk maar ook weer zeer 
creatief met pruik en bril. 

 

 

 

 

 

 

Amina & Kawawa 

Amina is onze gekwalificeerde maatschappelijk werkster, wettelijk zijn we verplicht haar 
in dienst te hebben maar tjonge, wat zijn we blij met haar. Ze sluit goed aan binnen het 
team en kan zich verplaatsen in de wereld van kinderen. Ook zij speelt en voetbalt met de 
kinderen.  

Tezamen met Kawawa leidt zij de 
dagelijkse taken en bezigheden. 
Amina houdt zich bezig met de sociale 
& wettelijke aspecten van het 
weeshuis terwijl Kawawa verant-
woordelijk is voor de praktische 
bezigheden als: 

 Controle speeltoestellen 
 Regelen en monitoren onderhoud 
   gebouwen 
 Kinderen van en naar school brengen 
 Regelen allerlei betalingen 

Hiernaast zien we Kawawa (links) in 
overleg met Materu een lokale 
aannemer die een vertrouwd gezicht is 
binnen ALJECO en waar de kinderen 
ook op gesteld zijn. 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS 

 

COVID-19 Tanzania 

Het was natuurlijk te verwachten; na 
grootschalige uitbraak van het virus in 
China, Italië, Midden Europa kwam ook 
Afrika aan de beurt. Tanzania kent een 
behoorlijke populatie uit China. Veel 
bouwprojecten  worden door of onder 
toezicht van chinezen gedaan. Op 
moment van schrijven zijn de officiële 
cijfers als volgt: 

 509 besmettingen 
 21 doden 
 183 hersteld 

Maar men twijfelt eraan of deze cijfers 
kloppen. Uitspraken als: ‘de economie is 
belangrijker als het virus’, ‘Life must go 
on’ en een videoboodschap waarin de 
president verteld dat zijn zoon van 
COVID-19 genezen is door ‘lemon en 
gember’ maken dat de hij onder de 
nodige kritiek staat.  

Jullie begrijpen dat deze onzekere situatie 
met twijfelachtige updates van de situatie 
geen basis vormen voor een veilige reis 
naar Tanzania. Het is nog onzeker of de 
geplande 5-jarig jubileum viering in 
september dit jaar doorgang kan vinden. 
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UPDATE KINDEREN  NIEUWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATIE WEESHUIS  

Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op: 
www.stichtingvriendenvanaljeco.nl 

 
Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse overheid,  

van giften afhankelijk is. 
Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar  

het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van ALJECO. 

 

We zijn dankbaar te kunnen melden dat het de kinderen goed gaat. Net zoals hier is er voor 
hen door COVID-19 ook geen school. Op aandringen zijn ze tevens gestopt met de 
kerkgang. 

De kinderen hebben onderricht gekregen over de preventie van het virus en over de 
symptomen. Het team heeft het goed opgepakt en daar zijn we trots op. 

Zoals eerder geschreven, de kinderen zijn nu zo’n 5 jaar bij ALJECO, de oudste is nu 14 jaar, 
met nog eens 4 jaar zijn sommigen van hen 18.  Op dit moment is Jeroen bezig met het 
schrijven van een beleidsplan waarin de visie op die fase en de komende jaren daarna wordt 
beschreven. Te zijner tijd zullen we jullie daar meer over vertellen. 

Voortgang bouw tweede huis 

Op dit moment zijn de grove bouw-
werkzaamheden als muren, dak, 
kamerindeling e.d. gereed. De volgende 
stap is het aanbrengen van elektra , 
aanleggen waterleidingen en plaatsen 
deuren, kozijnen en ramen. 

Op dit moment hebben we voor deze fase 
van de bouw weer een gedetailleerder 
kostenoverzicht binnen en we 
verwachten dat binnen twee weken er 
weer een eerste financiële overboeking 
gaat plaatsvinden zodat de aannemer 
weer verder kan.  

We hopen dat met de volgende nieuws-
brief we kunnen melden dat het huis 
gereed is voor het plaatsen bedden, tafels 
en stoelen. 

Natuurlijk zien jullie daar dan ook foto’s 
van. 

Afgelopen jaar hebben er veel wijzigingen plaatsgevonden in diverse ministeries van de 
Tanzaniaanse overheid. Ofschoon ALJECO reeds was geregistreerd als NGO onder een 
bepaald ministerie, deze registratie heeft opnieuw moeten plaatsvinden. 

Dit heeft best wel wat werk en tijd gekost, vooral Amina is hier mee bezig geweest. Maar 
we zijn blij te kunnen melden dat alles rond is en ALJECO Tanzania een registratie heeft 
ontvangen welke geldig is tot 2030. De naam ALJECO welke eerst stond voor Allan & 
Jennifer Conrad heeft nu de betekenis: 

A Lovely Journey to Encourage Children Opportunities 


